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घरीच ककंळा घराजळल वळसजकन करा! 

भनऩाच ेआलाशन : ‘वलवर्जन आऩल्मा दायी’ वंकल्ऩनाशी याफवलणाय 

नागपरू, ता. २५ : कोव्हशड-१९ वलऴाणूचे वकं्रभण रषात घेता मदंाचे वलजच उत्वल शे ळावनाचे ददळाननदेळ 
आणण ननमभाचंे ऩारन करून वार्ये कयामच ेआशे. गणेळोत्वल शा बावलकांच्मा श्रदे्धचा वलऴम. वालजर्ननक 
गणेळोत्वल नागऩयुात भोठ्मा प्रभाणात वार्या शोतो. भात्र मदंा ळावन आणण प्रळावनाने केरेल्मा 
आलाशनाची दखर घेत वलजच भडंऱे ननमभ ऩाऱत उत्वल वार्या कयीत आशे. आता घयगतुी गणेळाच्मा 
वलवर्जनाची रगफग वरुू झारी आशे. वलज नागरयकांनी घयगतुी गणेळाचे वलतयण ळक्मतो घयीच कयाले. 
आलश्मकता अवेर तय घयार्लऱच्माच कृत्रत्रभ टँकभध्मे केलऱ दोन हमक्तींनी र्ाऊन वलवर्जन कयाले, तय 
वालजर्ननक भडंऱांनीवदु्धा तरालालय वलवर्जन न कयता भडंऱाच्मा र्लऱऩाव कृत्रत्रभ तरालात ककंला तळी 
हमलस्था करून वलवर्जन कयण्माचे आलाशन नागऩयू भशानगयऩालरकेने केरे आशे. 

माऩलूीच नागऩयू भशानगयऩालरकेने कुठल्माशी तरालालय श्री च्मा भतूीच ेवलवर्जन कयण्मात मेऊ नमे, अवे 
आलाशन केरे शोत.े दयम्मान घयगतुी गणेळाचे दीड ददलवाऩावनू वलवर्जन वरुू झारे. वालजर्ननक दठकाणी, 
तरालालय गदी शोऊ नमे माची काऱर्ी नागरयकांनी घ्मामची आशे. त्माभऱेु घयगतुी गणेळाचे वलवर्जन 
घयीच कयण्मात माल,े अवे आलाशन लेऱोलेऱी कयण्मात आरे आशे. माऩढेु ऩाचहमा, वातहमा अथला दशाहमा 
ददलळीच ेवलवर्जन वलज नागरयकांनी घयी ककंला वोवामटीत हमलस्था करून कयाले, अवे आलाशन कयण्मात 
आरे आशे. 

‘वळसजकन आपल्या दारी’ 

नागऩयू भशानगयऩालरका भागीर लऴीप्रभाणे माशी लऴी ‘वलवर्जन आऩल्मा दायी’ शी वकंल्ऩना याफवलत आशे. 
मावाठी झोनननशाम ‘वलवर्जन यथा’ची हमलस्था कयण्मात आरी आशे. मावाठी प्रत्मेक झोनननशाम वऩंकज  
क्रभांकशी उऩरब्ध करून देण्मात आरे आशे. त्मा क्रभाकंालय वऩंकज  वाधल्माव ‘वलवर्जन यथ’ घयी मेईर. 
त्माचा राब घेण्माचे आलाशन भनऩा प्रळावनाने केरे आशे. मावाठी झोनननशाम वऩंकज  क्रभांक ऩढुीरप्रभाणे 
आशेत. रक्ष्भीनगय झोन वचचन रोखंड े(७६२०१८७१०१), वधुीय अडककने (७०५८५३६४२१), धयभऩेठ 



झोन दीनदमार टेंबेकय, झोनर अचधकायी (९८२३२४५६७१), शनभुाननगय झोन ददनेळ करोड,े झोनर 
अचधकायी (९८२३२४५६७३), नलीन भेश्राभ (७०५७७३३२५५), धंतोरी झोन धभेंद्र ऩाटीर, झोनर 
अचधकायी (७८७५५५१८८३), रांर्ेलाय (७५१७३६८६११), नेशरूनगय झोन वलठोफा याभटेके, झोनर अचधकायी 
(९८२३३१३०६४), ददशलारे (९९६०७४०७६५), ददलाकय (९८२२९३८०१६), गांधीफाग झोन वयेळ खये, झोनर 
अचधकायी (९६३७०७३९८७), वतयंर्ीऩयुा झोन प्रभोद आत्राभ, झोनर अचधकायी 
(९८२३२४५६७९), नागऩयेु (७०३०५७७६५०), रकडगरं् झोन वलनोद वभथज (७७९८७३४३५५), आळीनगय 
झोन ककळोय फागड,े झोनर अचधकायी (९८२३३१३१०२), अभय ळेंड े(९०२२५७१८४९), दयूध्लनी-०७१२-
२६५५६०५, भगंऱलायी झोन भशेळ फोकाये, झोनर अचधकायी (९८२३२४५६७२),यभेळ 
देळभखु (७०६६२६२३५४), ननतीन गोये (९८५०६६०५६६). नागरयकांनी त्मांच्मा वफंचंधत झोनभधीर क्रभांकालय 
पोन करून वलवर्जन यथ फोरलाला, अवेशी आलाशन कयण्मात आरे आशे. 
 


